
חניוני הקמפינג הפזורים ברחבי הארץ כבר מזמן אינם מספקים רק מקום 
ללינת שטח עם שירותים בסיסיים. היום יש אתרים המציעים, בין היתר, 
אמצעי לינה מגוונים כמו אוהלים ובונגלוס, שירותים ומקלחות צמודים, 

מטבחי שדה מאובזרים ועוד. באנו לכאן מתחת לשמים

מלון מיליון כוכבים

מרשות  ועוד(,  התיירות  משרד  החינוך,  משרד 
הטבע  ומרשות  לישראל  הקיימת  מהקרן  העתיקות, 
והגנים. שותפים נוספים ליישום התכנית הם החברה 
אכסניות  אגודת  חיפה,  אוניברסיטת  הטבע,  להגנת 

הנוער, ומועצת תנועות הנוער. 
בחיק  ופנאי  נופש  תרבות  יצירת  היה  התכנית  חזון 
הטבע, הכוללת, בין היתר, בניית מערכי טיול, הכוללים 
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מרס 2008 החליטה הממשלה לאשר תכנית ב
לאומית לעידוד תרבות הנופש והפנאי בחיק 
בין  ועדה  הוקמה  הטבע. בעקבות ההחלטה 
)בהם  הממשלה  ממשרדי  נציגים  שכללה  משרדית 
הסביבה,  להגנת  המשרד  הממשלה,  ראש  משרד 

חניוני לילה
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ופעילויות תחת כיפת השמים בכל רחבי הארץ  לינה 
לבני  ובעיקר  הציבור,  לכל  נפש,  לכל  שווה  במחיר 
ושדרוג  לילה  חניוני  של  ארצית  רשת  יצירת  הנוער; 
חניונים קיימים, בניית מסלולי טיול מתוך החניונים 
המיועדים להולכי רגל, רוכבי אופניים, רוכבי סוסים, 

רכבי שטח, שיט ועוד.
האינטרנט  אתר  גם  נבנה  התכנית  מיישום  כחלק 
אורחן לילה - חניוני הלילה של ישראל )ראו מסגרת(, 
המנוהל על ידי רשות הטבע והגנים, והוא אחד הכלים 
על  ונתונים למטיילים  היום לשיווק מידע  המרכזיים 

חניוני הלילה ועל מסלולי טיול ובילוי בחיק הטבע.

אורחים ללילה 
ומגוונות.  רבות  הקמפינג  באתרי  הלינה  אפשרויות 
אוהלים  להקים  פשוט  אפשר  החניונים  ברוב 
מציעים  מהחניונים  חלק  לכך.  המיועדים  במקומות 
בדואי,  אוהל  אינדיאני,  טיפי  מונגוליים,  אוהלים 
חאנים, בונגלוס ועוד. גם מבחינת השירותים ההיצע 
רחב - אוהלים עם שירותים ומקלחות צמודים, אוהל 
מזרן  למדורה,  כירה  שולחן,  ולצדו  מוכן  משפחתי 

ומחצלת ועוד פינוקים. 

 חניון מצדה
צילום: אבינועם מיכאלי

 גן לאומי ירקון
צילום: יוסי האן

באתר אורחן לילה - חניוני הלילה של 
ישראל מרוכז המידע על כל חניוני הלילה 
בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים, חניוני 

הלילה שמפעילות קרן קיימת לישראל 
והחברה להגנת הטבע, חניוני השל"ח 

וחניונים במרחב הכפרי, המופעלים 
באמצעות עמותות התיירות.

בדף כל חניון תמצאו מידע על אמצעי 
הלינה והפניה לאתר האינטרנט של החניון 

לצורך השלמת המידע ולבירור פרטים 
והזמנה. בנוסף על כך, האתר נותן מידע 

על מסלולי טיול ובילוי בחיק הטבע ברחבי 
הארץ. המידע נמסר על ידי המפעילים 

של החניונים ומומלץ לוודא ישירות עם 
הנהלת החניון את פרטי המידע לפני 

היציאה לחניון.
www.campingil.org.il

תחנת דרכים



באזורי  הפתוחים,  בשטחים  ממוקמים  החניונים 
בגנים  ומורשת,  נוף  טבע,  נופי  בין  הכפרית,  התיירות 
תוכלו  ולרוב  חקלאיים,  יישובים  בלב  או  ובשמורות 
אטרקציות  בתוכם  אפילו  או  בקרבתם  למצוא 
טיול ומסלולי  הטבע  בחיק  לפעילות   המתאימות 

לכל המשפחה.
ציוד  רשימת  להכין  מומלץ  לילה  לחניון  היציאה  לפני 
באחד  טיול  מסלול  להכין  רצוי  שצריך.  מה  רק  ולקחת 
החניון  שבתחומי  המורשת  או  הנוף  הטבע,  מאתרי 
האור,  בשעות  לחניון  להגיע  מאוד  חשוב  וסביבתו. 
עם  היכרות  ולערוך  ללינה  המיועד  באזור  להתמקם 
את  לציין  )חשוב  באתר  השהייה  כללי  ועם  השטח 
במקום  אש  להדליק  אין  באש,  הבטיחות  על  השמירה 
לינה  המאפשרים  פתוחים  לילה  חניוני  גם  יש  אסור(. 
תמצאו  אלה  חניונים  על  מידע  תשלום.  בלא  בשטח 
על בהם  ללינה  להתארגן  ויש  שבילים,  סימון   במפות 

פי ההנחיות.
רק  מותרת  לאומיים  ובגנים  טבע  בשמורות  הלינה 
בתחום חניוני לילה מסומנים, שאותם תמצאו במפות 
ההתנהגות  כללי  מצורפים  שלהן  שבילים,  סימון 
בלבד  בשלט  מסומנים  אלה  חניונים  הלילה.  בחניון 
להתארגן  יש  ולכן  לינה,  באמצעי  מצוידים  ואינם 

בהתאם, לבדוק את ההנחיות ולפעול על פיהן.

משחק ילדים
ברוב חניוני הלילה תוכלו למצוא חוברת פעילות מהנה 
לילדים ולכל המשפחה, להשלמת חוויית הלינה בשטח. 
מהחלטות  וכחלק  לציבור,  כשירות  הופקה  החוברת 
והפנאי  הנופש  תרבות  לקידום  משרדית  הבין  הוועדה 
בחיק הטבע. אפשר להוריד את הפעילויות ללא תשלום 
באתר אורחן לילה )בקישורית פעילות/ פעילות לילדים 

ולמשפחה( או לקבל את החוברת במשרד החניון. 

הכותב הוא מנהל תחום חניוני הלילה ברשות הטבע והגנים 

לטיול יצאנו

חניון לילה חדש בגן לאומי תל ערד
במרחק חמש דקות נסיעה מהעיר ערד יש 

חניון לילה קסום שיכול לשמש כנקודת 
יציאה למסלולי טיול במדבר יהודה. החניון 
נמצא בתחום הגן הלאומי תל ערד ויש בו  

מקלחות עם מים חמים, שירותים וברזיות. 
לשוהים בחניון מומלץ לשלב טיול במסלול 

האתר )שעה-שעתיים, יש להצטייד בדפדפת 
המסלול במשרדי האתר(. הלינה בתיאום 

ובהזמנה מראש.
איך מגיעים? מצומת תל ערד, על כביש 31 
)צומת שוקת–ערד( פונים 2 ק"מ צפונה על 

כביש 2808.
לא לוותר על: תצפית מראש התל.

לפרטים נוספים ולהזמנה: 3639* - מוקד 
רשות הטבע והגנים

טיול ספארי ולינה בשמורת טבע חי בר יטבתה
החי בר ביטבתה הוקם כדי ליצור גרעין רבייה 

של בעלי חיים שנזכרו במקרא ונכחדו מנופי 
הארץ, וכדי לשמור על בעלי חיים מדבריים 
הנמצאים בסכנת הכחדה. בחניון יש פינת 

בישול, מקרר ביתי קטן, שולחן פיקניק, 
פינות למנגל ולקומזיץ, מקלחות ושירותים 

ועוד. אפשר לשלב טיול ספארי ברכב עצמאי 
בשעות הבוקר ולצפות בחיות הבר )מומלץ 

להצטייד במרכז השירות בדיסק לרכב לטיול 
עצמאי בתחומי החי בר(. החניון פתוח 

בתיאום ובהזמנה מראש.
איך מגיעים? על כביש 90 )ים המלח - אילת( 

 בין הקיבוצים יטבתה וסמר, 35 ק"מ
צפונית לאילת.

לא לוותר על: סיור האכלת טורפים בשעות 
הערב )בתיאום מראש ובתוספת תשלום(
לפרטים נוספים ולהזמנה: 08-6373057, 

08-6376018    
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